BOSLaND

DOE DE TEST:
BEN JIJ EEN SCHRIKSCHIJTER?
Bosland is het grootste avonturenbos van Vlaanderen.
Meer weten? Kijk op www.bosland.be

voor

bengels

WOLVENSPECIAL

ALLES OVER
DE EERSTE
VLAAMSE WOLF!

BOSLaND

Heet van de
dennennaald

voor

bengels

SAHARA

Expeditie
Hou jij van spelletjes en een
spannend avontuur? Ben je
klaar voor een geheime
opdracht? Onze Boslandgids
neemt jou en je vriendjes of
familie mee op expeditie met
Zeno de Zandloopkever in de
Lommelse Sahara. Wie durft?

Tip voor
een cool

verjaardagsfeestje!

Reserveer jouw expeditie
(min. 4, max. 20 personen - €5 p.p.)
via www.bosland.be

Het grote Bengelspel
Heb jij 'm al, die fantastische
Bengelkaart? Snel halen! En dan al
je vriendjes uitnodigen om samen
het grote Bengelspel te spelen: wie
overwint alle hindernissen en is als
eerste terug in het Pijnven?

WELKOM NIEUWE

Boslanders

De stad Peer hoort nu ook bij
Bosland, waardoor ons grootste
avonturenbos nóg groter is
geworden. Daardoor is er ook een
nieuwe schatzoektocht: ga vanaf
12 juli op stap met Bostrol Bobl.
Start aan Resterheide,
te koop bij de
toeristische diensten.
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De Bosland Bengelkaart koop je voor
€5 bij de Toeristische infokantoren
en Bosland-gastheren. Of word lid van
de rangerclub op www.rangerclub.be
en krijg 'm gratis, naast massa's
andere kortingen.

Speuren met
Wenke Wortel
Wenke Wortel neemt je mee op
speurtocht door Bosland en laat je de
meest spannende avonturen beleven.

Rara, wie ben ik?
De ene dag kruip ik,
de andere dag hang ik en
nog een andere dag vlieg ik.

NIEUW!

VAN
EI TOT
VLINDER
Ontdek alles over het
leven van onze sierlijke
fladderaars op de nieuwe
vlinderwandeling. Hinkel
over de eitjes, beklim de
regenboogrups, gluur in
de cocon of hang onder
een reusachtige vlinder
in de lucht ...
Zandstraat z/n, Lommel.
Volg de groene route
(2,2 km).

WELK DIER
ZIE JE MAAR
EEN KEER OP
DEZE PAGINA'S?
Tip: nog meer leuke
spelletjes vind je op de
Bosland Bengelkaart.

Oplossing: Een vlinder. Eerst is hij rups, dan cocon en tenslotte vlinder. -- De wolf staat er maar 1 keer.
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BOSLaND

Bos
babbels

voor

bengels

STEL JOUW VRAAG AAN

Boswachter Eddy
Onze boswachter weet echt ALLES
over het bos. Jij nog niet? Stuur
jouw vraag naar info@bosland.be
en misschien krijg jij volgende keer
wel antwoord van Eddy!

NedERlaNd

Jonas (6):
“Eten wolven mensen?”
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Hoewel wolven in sprookjes heuse mensenverslinders
zijn, eten ze in het echt gelukkig geen mensen.
16 Het
zijn zelfs heel schuwe dieren. De kans dat je hem
tegenkomt is dus heel erg klein. Het blijft natuurlijk
17
wél een roofdier, dus blijf voorzichtig. Hou bijvoorbeeld
je hond aan de leiband.
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Maar wat eten wolven dan wel? Vooral reeën
19tam
en everzwijnen staan op het menu. En een
schaapje is een wel erg makkelijke prooi.
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Raar
maar
waar23

Geef jij deze
vleermuis een

vrolijk kleurtje?
4
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Vleermuizen
gebruiken
24
hun oren om te zien.
Ze maken een geluid,
WElKom IN bijvoorbeeld een klikje,
BOSLAND en luisteren naar hoe
dit geluid weerkaatst.
Zo vormen ze zich een
beeld van hun omgeving
en vliegen ze nergens tegen.
Dus ook niet tegen jou!
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BElGiË
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Spelen met
Bostrol Bobl

Bostrol Bobl presenteert:
dé funpagina boordevol spelletjes.

HAmBurG
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Dit heb je nodig:
• Een pion per speler
• Dobbelsteen

1. Je moet de rivier de Elbe oversteken. Na een
uur zwemmen ben je erg moe. Sla een beurt
over om uit te rusten.
2. Je bent goed wakker en gaat extra snel.
Ga twee plaatsen vooruit.
3. Hoe heet de wolvin van Bosland?
4. Bravo! Je verdient één punt.
5. Noem twee sprookjes met een boze wolf.
6. Hoe heet een groep wolven?
7. Je moet langs andere wolven sluipen.
Zwijg tot aan je volgende beurt. Niet gelukt?
Ga 2 plaatsen achteruit.
8. Een hapje everzwijn geeft je weer kracht.
Ga 2 plaatsen vooruit.
9. Hoe heet het jong van een wolf?
10. Bravo! Je verdient één punt.
11. Wacht aan een gevaarlijke weg tot 's nachts
om over te steken. Ga 1 plaats achteruit.
12. Wie heeft grotere poten: een hond of een wolf?
13. Bravo! Je verdient één punt.
14. Weer een beek over te zwemmen. Hou 15
seconden je adem in! Gelukt? Ga 2 plaatsen
vooruit. Niet gelukt? 1 plaats achteruit.

Spelregels
• Zet alle pionnen op Start. De jongste mag
beginnen. Gooi om beurt met de dobbelsteen
en zet je pion het gegooide aantal vakjes vooruit.
• Op elk vakje staat een nummer met een opdracht
of vraag. Elke juist beantwoorde vraag is één
punt waard. (Controleer in stilte je antwoord)
• Staat op jouw vakje al een andere speler?
Ga dan één stap vooruit.
• Je mag maar 1 opdracht per beurt doen,
daarna is je beurt voorbij.
• De speler die als eerste de oversteek naar Bosland
heeft overleefd met 5 punten is de winnaar. Aan
de finish nog niet genoeg punten? Terug naar start!

15. Een dorp! Wacht tot iedereen slaapt. Doe jullie
ogen dicht. Tik een medespeler op zijn schouder,
zonder dat hij je hoort. Gelukt? Ga 3 stappen
vooruit. Niet gelukt? Sla één beurt over.
16. Wat eet een wolf?
Mensen, everzwijnen of vliegjes?
17. Ai, nog een dorp! Zet je schoen op je hoofd en
sluip muisstil rond de tafel. Gelukt zonder de
schoen te laten vallen? Ga 2 plaatsen vooruit.
Niet gelukt? 1 plaats achteruit.
18. Je komt in een natuurgebied. Tijd om uit te
rusten. Sla één beurt over.
19. Bravo! Je verdient één punt.
20. Vul het spreekwoord aan: Een wolf in ...
21. Steek je de Rijn over via de brug of al
zwemmend? Sla één beurt over om na te denken.
22. Je verliest tijd met het zoeken naar een
tunnel om onder de autosnelweg door te
komen. Ga 3 plaatsen achteruit.
23. Elke medespeler huilt als een wolf. Wie het
langste huilt is als volgende aan de beurt.
24. Bravo! Je verdient één punt.
25. Welkom in BOSLAND
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WELKOM

Wolf!

Na 150 jaar is er opnieuw een
wolf in Vlaanderen. Wolvin Naya
heeft Bosland uitgekozen als
nieuwe thuis. Hoog tijd voor
een wolvenspecial!

Wolf
of hond?
CHECKLIST!
Een wolf lijkt wat op een grote
hond. Het is razend moeilijk om
ze uit elkaar te houden. Deze
checklist helpt je al een
beetje op weg.

DE WOLF
Grijze en rossig bruine vacht
Wit masker rond zijn mond
Rechte rug
Brede kop
Groter dan de meeste hondenrassen
Staart hangt naar beneden
Loopt recht (een hond zigzagt
van links naar rechts)

Speel zelf
voor wolf
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• Kies in een groep 1 wolf, de anderen zijn geitjes
of schaapjes. De wolf ligt op zijn buik.
• De geitjes sluipen op handen en knieën naar de
wolf en vragen “Wolfje, wolfje, hoe laat is het?”
• De wolf zegt een uur. De geitjes hebben niets
te vrezen en vragen opnieuw hoe laat het is.
• Als de wolf “ETENSTIJD” roept, springt hij op
handen en voeten en probeert een geitje te tikken.
• Het getikte geitje wordt de nieuwe wolf.

Dieren
plezier

PITTIGE

poten

Gezellig

IN GROEP

lange
nagels

10
minder
nagels

Wolven leven
samen in groepen
of ‘roedels’, geleid
door één alfamannetje
en -vrouwtje.
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OP HET

MENU
Wat eet een wolf?
Volg de juiste lijn en
ontdek het snel!
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Naya's

GROTE
AVONTUUR

Wolvin Naya heeft een tocht
van meer dan 500 km achter
de rug: van Duitsland tot in
Bosland. Dat is best ver!
Onderweg kwam ze heel wat
gevaren en uitdagingen tegen.
Overleef jij Naya’s avontuur?
Speel het spel!

NedERlaNd
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Antwoorden: 3. Naya – 5. Bijv. De wolf en 7 geitjes,
De drie biggetjes, Roodkapje. – 6. Roedel – 9. Welp –
12. Wolf – 16. Everzwijnen – 20. Schaapskleren/schapenvacht

Creatief met
Tommy Twijgman

gek
Doe eens
een
r
e
k
a
en ma
an!
v
crazy wolf
Tommy Twijgman heeft heel wat
leuke knutselideetjes voor jou in
petto. Gedaan met vervelen!

✁

KLEUR JIJ
DE WOLF IN?
Als je klaar bent, knip
je hem uit en kleef je
hem met plakband op
een takje. Leuk voor de
poppenkast of als masker!

Maak een selfie
met je wolf, post
‘m op Facebook
of Instagram met
#bosland en win een
Bosland Bengelkaart!
9

BOSLaND

Doe de
TEST!

voor

bengels

BEN JIJ EEN

3. BOSLAND STAAT VOL
KRONKELIGE KLIMBOMEN.
WAT DOE JIJ ALS JE ZO’N
BOOM TEGENKOMT?

schrikschijter OF
waaghals?
Beantwoord de vragen, tel je
punten op en ontdek of je een
bangerik of een echte durfal bent!

• Niets, rustig doorlopen.
In bomen klimmen is keigevaarlijk:
wie weet val je er wel uit! (0)
• Iedereen moet halt houden totdat
jij naar de top bent geklommen. (2)
• Eerst even goed kijken en dan
misschien heel voorzichtig een
klein stukje klimmen. (1)

1. ER KRUIPT EEN GROTE,
HARIGE SPIN BOVEN JE
BED. WAT DOE JE?
• Je zet het op een krijsen,
loopt naar beneden en
roept je vader om hulp. (0)
• Je neemt je schoen en
geeft een dikke mep op
het akelige monster. (1)
• Je haalt rustig een potje en
zet het arme beestje buiten. (2)

4. JE MOET GEBLINDDOEKT
EEN AANTAL DINGEN PROEVEN.
WAT DOE JIJ?
• Na lang twijfelen doe je
de blinddoek aan en proeft
met het puntje van je tong. (1)
• En dan iets afschuwelijks moeten
eten, zeker. Nee bedankt! (0)
• Blinddoek aan en laat
maar komen! (2)

2. EEN TOCHT
DOOR HET DONKER:
LEUK OF NIET?
• Yessss! Dat zie je helemaal zitten.
Spannend! (2)
• Brrr, neen, véél te eng! (0)
• Je gaat wel mee, maar neemt
voor de zekerheid een zaklamp
en je grote broer mee. (1)
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5. FILM IN HET BOS! WAT DOE JE
ALS ER EEN ENGE SCENE KOMT?
• Je grijpt snel naar het dichtstbijzijnde
kussen, maar piept af en toe om te
zien wat er gebeurt. (1)
• Ogen en oren toe, je wilt het
niet zien of horen! (0)
• Nou, en? Da’s toch niet echt? (2)

(0-3) Safety first!

(4-6) EVEN NADENKEN

(7-10) Gewoon gaan!

Jij houdt niet zo van gevaar
en blijft liever met beide
beentjes op de grond. Als
je iets niet durft dan doe je
het ook niet. En trouwens:
veiligheid boven alles!

Sommige dingen durf je,
andere dingen schrikken je
af. Je kijkt liever eerst goed
hoe het allemaal gaat om
dan voorzichtig mee te doen.
Maar hé, jij probeert het wel!

Voor jou is niets te
gevaarlijk of te eng.
Jij gaat er gewoon keihard
voor! Eerst doen en dan
pas nadenken, dat is
jouw motto.

Stoerste
Boslandbengels

Hier zijn ze dan: de allerstoerste
Boslandbengels voor wie geen
boom te hoog of beek te diep is!
www.bosland.be

Ben jij ook zo’n dappere held of
heldin? Stuur jouw foto naar
info@bosland.be of deel ‘m op
sociale media met #bosland!
Misschien sta jij hier volgende
keer te glunderen!

Boslandrecords
De groene
zandloopkever
De zandloopkever is het snelste
landinsect ter wereld. Hij loopt
wel 2,5 meter per seconde! Benieuwd
of jij Zeno de Zandloopkever kan volgen
tijdens de Sahara Expeditie? Boek snel
jouw expeditie op www.bosland.be
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BOSLaND

Naar buiten met
Kapitein korrel

voor

bengels

Gooi de tablet aan de kant en trek de
wijde wereld in met Kapitein Korrel.

OP ZOEK NAAR
DE SCHAT MET

1

Bostrol Bobl

Help jij Bostrol Bobl met
zijn zoektocht naar het
einde van de regenboog?
Misschien ligt daar wel
een schat verborgen!
Onderweg beleef je heel
wat spannende avonturen.
Resterheide (’t Begijntje),
te koop bij de toeristische
infokantoren vanaf 12 juli

2
Bee
movie
IN HET BOS
Naar de film gaan is leuk, maar een
film in het bos is pas écht magisch!
Kom op 30 augustus naar Resterheide,
neem je dekentje mee en geniet van
de grappige film ‘Bee Movie’.
30 augustus om 19u45

Resterheide,
Begijnenstraat,
FILM inIN
HET BOS
Hechtel-Eksel. Inschrijven
Een initiatief van BOS+, Gemeente Hechtel-Eksel, stad Peer & Gezinsbond

3
Plezante familiedag

via www.bosplus.be

Zin in een namiddag vol pret
en avontuur? Haast je naar de
Slothappening Life+.
Wat valt er te beleven?
Op stap met een ezeltje,
wandelingen voor jong en
oud, muziek, knutselen,
hapjes en drankjes.
9 september aan de
uitkijktoren in de Sahara,
Sportveldenstraat, Lommel
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bee movie 4
STEVIG
donderdag 30 augustus
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stappen

Klaar voor een uitdaging?
Doe mee aan Bosland
Family: een stevige tocht
van 25 km, 12,5 km of een
relaxte 5 km mét animatie.
30 september 2018
www.boslandtrail.be

